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CONTEÚDO POSITIVO DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

 

I. Residencial/Turístico/Proprietário Agricultor 

O direito de propriedade, implica, regra geral, um conjunto amplo de poderes, conferindo aos 

seus titulares a possibilidade de usar, fruir, transformar e dispor plenamente dos bens que lhes 

pertençam (é o designado conteúdo positivo do direito de propriedade).  

No entanto, o proprietário pode privar-se, ou ser privado, de alguma(s) das faculdades 

integrantes do seu direito, podendo, este direito, ser comprimido e dilatado (é o designado 

conteúdo negativo do direito de propriedade). 

Esta “elasticidade” do direito de propriedade, revela-se claramente em alguns produtos 

imobiliários disponíveis no mercado para quem procura uma casa de férias e, tendo, como tem, 

um impacto significativo nas obrigações atribuídas ao proprietário, deve ser um elemento 

fundamental a ter em conta na escolha do produto a adquirir. 

Vejamos alguns exemplos práticos, abordando [apenas] algumas particularidades destes três 

produtos, muitas vezes considerados por aqueles interessados na compra ou na construção de 

uma casa de férias. 

1. Os Condomínios residenciais - Imóveis sujeitos ao regime da propriedade horizontal; 

2. Os Condomínios turísticos - Empreendimento turísticos sujeitos ao regime da 

propriedade plural; e 

3. As Quintas/Terrenos Rústicos - O Proprietário-agricultor 

 

I. Condomínios residenciais – Imóveis sujeitos ao regime da propriedade horizontal 

Quando falamos de condomínios residenciais falamos, de imóveis sujeitos ao regime da 

propriedade horizontal, ao abrigo do qual as frações de um mesmo edifício, que sejam unidades 

independentes, distintas e isoladas entre si, podem pertencer a diferentes proprietários.  

A propriedade horizontal, acaba por configurar um tipo de especial de propriedade que tem por 

objeto, não só, a propriedade de uma fração autónoma do edifício constituído em propriedade 

horizontal, como também, a compropriedade das denominadas partes comuns.  
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Do direito de propriedade horizontal derivam alguns deveres específicos que configuram, em si 

mesmos, limitações ao direito de propriedade e ao seu gozo e aproveitamento pleno.  

Exemplificando:  

• O condómino não pode prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de reparação, 

a segurança, a linha arquitetónica ou o arranjo estético do edifício; 

• Não pode destinar a sua fração a usos ofensivos dos bons costumes; 

• Não pode dar-lhe uso diverso do fim a que é destinada; 

• Não pode praticar quaisquer atos ou atividades que tenham sido proibidos no título 

constitutivo ou, posteriormente, por deliberação da assembleia de condóminos 

aprovada sem oposição; e 

• Não é permitida a divisão de frações em novas frações autónomas, salvo autorização do 

título constitutivo ou da assembleia de condóminos, aprovada sem qualquer oposição;  

O proprietário de uma fração autónoma inserida em regime de propriedade horizontal 

encontra-se adstrito ao pagamento das quotas de condomínio, determinada por referência à 

proporção do valor das suas frações no valor total do prédio, e tem o intuito de cobrir as 

despesas com as partes comuns do mesmo. 

 

II. Condomínios Turísticos – Empreendimento turísticos sujeitos ao regime da 

propriedade plural 

A sujeição de um empreendimento turístico ao regime da propriedade plural possibilita a 

detenção dos lotes e/ou frações autónomas (unidades de alojamento) que o compõem por 

vários proprietários. Assim configurado, o regime da propriedade plural aparenta ser um regime 

semelhante ao da propriedade horizontal.  

Ainda que, em termos genéricos, configurem a mesma situação o regime da propriedade plural 

tem, no entanto, uma exigência significativamente acrescida.  

A natureza especifica dos empreendimentos turísticos, que incluem obrigatoriamente um 

conjunto de equipamentos e serviços que são essenciais à sua classificação, e a necessidade de 

assegurar a qualidade do Turismo Nacional (e dos empreendimentos turísticos) enquanto  

atividade estratégica para a economia do País, explicam e justificam, a criação de deveres 

específicos para os proprietários em empreendimentos turísticos que limitam o seu direito de 

propriedade  de uma forma bastante mais vincada do que no regime da propriedade horizontal. 



  

 

3 

Destacam-se, entre estes, os seguintes: 

• As unidades de alojamento estão em permanente exploração turística (ainda que 

ocupadas pelos seus proprietários); 

• A exploração das unidades de alojamento é feita, obrigatoriamente, por uma entidade 

exploradora estando os proprietários impedidos de explorar diretamente as suas 

unidades de alojamento; 

• Os proprietários estão vinculados ao dever de uma prestação periódica que, regra geral 

de montante muito superior à normal prestação de condomínio (pois incluí também a 

manutenção de equipamentos e prestação de serviços turísticos obrigatórios); 

• As unidades de alojamento respondem diretamente pelas dividas relativas a prestações 

periódicas;  

• Os proprietários não podem (i) alterar volumetria ou a configuração arquitetónica 

exterior da fração/unidade, (ii) praticar quaisquer atos ou realizar obras, incluindo 

pinturas, que afetem a continuidade ou unidade urbanística, ou paisagística, do 

empreendimento, ou que prejudiquem o funcionamento ou utilização de instalações e 

equipamentos de utilização comum, (iii) praticar quaisquer atos ou realizar obras que 

afetem a tipologia ou categoria do empreendimento; e (iv)Não podem impedir a 

realização de obras de manutenção ou conservação da respetiva unidade de 

alojamento, por parte da entidade exploradora.  

Em comparação, com o regime da propriedade horizontal, ainda que só em alguns aspetos, deixa 

bastante evidente que este regime representa uma limitação mais profunda ao conteúdo 

positivo da propriedade, do que aquela que resulta do regime da propriedade horizontal, desde 

logo ao direto de fruição (pela impossibilidade de explorarem diretamente as suas frações) e 

ainda ao nível da transformação (dado que a realização de obras ou outros atos encontra-se, 

sempre, limitada pela configuração do empreendimento), para além de implicar 

inevitavelmente um nível de despesa bastante superior. 

 

III. A aquisição de quintas/terrenos – O Proprietário-agricultor 

É frequente também, sobretudo em zonas de solo predominantemente rural, junto à costa ou 

mesmo no interior, colocar-se a possibilidade de adquirir uma quinta ou um terreno agrícola, 

com vista a construir uma segunda casa (de férias), e isto na expectativa de esta via implicar uma 
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menor compressão ao direito de propriedade sem a existência de uma subordinação a regimes 

similares aos da propriedade horizontal e plural.  

Mas, ainda que não exista de facto essa subordinação, existem outras restrições que acabam 

por configurar uma limitação profunda ao conteúdo do direito de propriedade, justificada pela 

necessidade acrescida de se proteger os solos em causa e garantir a sua afetação à atividade 

agrícola, sendo a edificação nestes solos altamente excecional.  

A proteção do solo rural encontra-se, por isso, devidamente refletida nos vários planos de 

ordenamento do território aplicáveis a esta matéria e, tomando o Programa Regional de 

Ordenamento de Território do Alentejo (“PROTA”) como exemplo, verificamos que este limitou 

a possibilidade de edificação em solo rural, aos seguintes casos: 

• Residência própria do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou 

florestal; 

• Construções de apoio às atividades agrícolas, pecuárias, florestais e à atividade 

extrativa;  

• Estabelecimentos industriais de primeira transformação de produtos agrícolas, 

florestais ou pecuários; 

• Empreendimentos turísticos isolados (ETI); 

• Estabelecimentos industriais afetos à atividade extrativa ou de transformação primária 

de produtos minerais; 

• Construção de outros edifícios indispensáveis à diversificação de atividades produtivas 

dentro e fora das explorações agrícolas, florestais ou pecuárias, designadamente, para 

instalação de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, que contribuam 

para reforçar a base económica e promover o emprego nos espaços rústicos;  

• Equipamentos de utilização coletiva e infraestruturas 

Portanto, com exceção dos ETI, que tem levando a muitos casos de, sob a “capa” de 

empreendimentos turísticos, irem surgindo construções que são, verdadeiramente, projetos 

puramente imobiliários/residenciais (e, nessa medida, suscetíveis de, em sede de fiscalização, 

verem ordenada a cessação da sua utilização), todas as demais possibilidades de construção em 

solo rural andam em torno da atividade agrícola.  

Deve ser realçado, que a possibilidade de construção de uma residência própria destinada a 

habitação do proprietário-agricultor de exploração agrícola, pecuária ou florestal; não 
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representa, de modo algum, uma válvula de escape às regras de edificação que, nestes casos, 

está sujeita a um conjunto de regras e parâmetros densificadas nos planos diretores municipais.  

Tomando como exemplo as regras previstas no PDM de Grândola, a edificação para habitação 

própria do agricultor, encontra-se sujeita aos seguintes parâmetros: 

• O requerente tem de ser agricultor, nos termos regulamentares setoriais, responsável 

pela exploração agrícola e proprietário do prédio onde se pretende localizar a habitação, 

facto que deve ser comprovado pelos serviços setoriais competentes;  

• A área mínima do prédio é 4 ha, sendo 2 ha nas freguesias do Carvalhal e de Melides;  

• A área máxima de construção é 500 m2; 

• O número máximo de pisos acima do solo é um, sendo de dois nas situações e condições 

das subalíneas do último ponto elencado;  

• A altura máxima da fachada é 3,5 m, admitindo-se uma altura superior com o máximo 

de 6 m, desde que, cumulativamente: (i) A operação urbanística não ocorra nas áreas 

cartografadas na EEM como Povoamentos de Sobreiros ou Azinheiras; (ii) A área máxima 

do corpo sobre-elevado não exceda 20 % da área de implantação; (iii) Quando prevista 

a execução de cave, esta seja totalmente enterrada; 

• Os prédios em que se localiza a edificação são inalienáveis durante o prazo de 10 anos 

subsequentes à construção, salvo por (i) dívidas relacionadas com a aquisição de bens 

imóveis da exploração e de que esta seja garantia ou por (ii) dívidas fiscais, devendo 

esse ónus constar do registo predial da habitação ou (iii) se a favor de outro agricultor 

que mantenha a afetação da edificação ao uso exclusivo da habitação para sua 

residência  

 

IV. Conclusão: 

Do exposto resulta que nos casos em que se pretende construir ou adquirir uma casa de férias, 

ou segunda habitação, a aquisição de um lote para construção urbana, ou de uma fração ou de 

um imóvel para uso residencial, é naturalmente a opção que, tendo em conta as situações 

especiais aqui consideradas, se apresenta como menos restritiva do direito de propriedade, 

menos onerosa para o adquirente, e que lhe deixa maior liberdade no exercício e gozo do seu 

direito. 

Quadro de resumo: 
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 Condomínios 
Residenciais 

Condomínios 
Turísticos 

Quintas/Terrenos 
Rústicos 

Pagamento de quotas de condomínio √ X X 

Pagamento de prestação periódica X √ X 

Livre alienação do imóvel √ √ X 

Exploração direta do imóvel √ X √ 
Obrigação de ter o imóvel em 

permanente exploração turística 
X √ X 

Realização de obras limitadas à 
configuração do empreendimento 

X √ X 

Limitações à realização de obras no 
imóvel 

√ √ X 

Ser agricultor X X √ 

Potencial de valorização ***** **** ** 

 


